
Distanční výuka 15.3. a 16.3. 2021 

Milí žáci, 

dnešní úkol bude  samostatný úkol, se kterým vás nyní seznámím: 

a) Vyberete si kraj, do kterého byste rádi cestovali, ve kterém vás něco zaujalo. Vyberete 

si pouze z krajů:  

Praha /je samostatným správním celkem, řadí se mezi výčet krajů ČR /, Středočeský, 

Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký,  Pardubický . 

 

b) Projděte si výpisky v sešitech a budete hledat : 

Co vás v kraji zaujalo – uvádím příklady :  památka, hrad, zámek, průmysl – výroba něčeho 

– třeba aut, významná osobnost , přírodní oblast – CHKO, NP, zkrátka cokoliv podle vašeho 

výběru – co byste rádi poznali nebo viděli…… vyberete si  pouze 2 zajímavosti . 

Pokud by zajímavosti byly z různých krajů, nevadí. 

c) Vybranou zajímavost si pomocí vyhledávače na internetu najdete a přečtete si o ní. 

Vytvoříte si zápis na list papíru, který je součástí tohoto textu.  

 Pište pouze několik vět o daném místě ! Nemusíte psát dlouhý text, pouze to, co je 

podle vás nejdůležitější a nejzajímavější, co vás třeba překvapilo.  

Pokud byste si nevěděli rady, tak mi zavolejte : 

                                     732 864 972  

 

d) Termín odevzdání je do pátku  25.3. 2021 ! 

Roman odevzdá ke kontrole i doplněný PS z vlastivědy a PS z přírodovědy, uloží 

do poličky. 

Leontýna odevzdá ke kontrole i starý sešit z přírodovědy a sešit z vlastivědy, uloží 

do poličky. 

 

e) Jakým způsobem odevzdáte- vyberte si jednu z možností : 

- elektronicky  mailem  na adresu  gordonora@post.cz 

- v papírové podobě, uložením do poličky u vchodu do školy 

 

Pro ty z vás, kteří si chtějí zjistit o některých místech naší republiky něco poutavého, uvádím 

odkaz : 

Tajuplné příběhy  +   Příběhy lokalit 

 

https://www.ceskozemepribehu.cz/destinace 

 

I podle tohoto odkazu si můžete vypracovat  zápis jako jeden ze dvou  úkolů.  

 

 

Přeji Vám , aby vás vyhledávání bavilo a  těším se na to, až si přečtu, co jste si vybrali  a 

napsali. 

 

A. Stehlíková 

https://www.ceskozemepribehu.cz/destinace


 

 

Jméno, příjmení  :  _________________________________________________ 

 

 

 

 

REFERÁT  O  ZAJÍMAVÝCH  MÍSTECH  ČESKÉ  REPUBLIKY 

                               / Uveďte kraj, potom název místa. / 
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